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Mere om konsonantgrupper
Af Thomas Olander
I mit indlæg om springskts (Mål og
Mæle 41:1, s. 30) fremhævede jeg at
dansk kan noget som mange andre
sprog ikke kan, nemlig lave voldsomme
konsonantgrupper. Men jeg skylder at
tilføje at i den internationale konkurrence kommer dansk til kort.
På georgisk, der primært tales i Georgien i Kaukausus, kan man eksempelvis komme ud for ord som
gvprtskvni ›du skræller os‹ – måske
ikke noget man har behov for at sige
dagligt, men det ligger inden for hvad
sproget tillader.
For nylig faldt jeg over indlægget
»Words without vowels« på bloggen
Language Log. Det handler om sproget
bella coola, også kaldet nuxalk, der tales i det vestlige Canada. Og hvis man
nu som læser tænker: »Hvordan mon
man siger ›så havde han haft en canadisk hønsebærplante i sin besiddelse‹
på bella coola?«, så er den gode nyhed
at svaret er simpelt: xłp̓x̣ włtłpłłskwc̓ –
eller for dem der foretrækker IPA, det
internationale fonetiske alfabet:
[xɬpʼχʷɬtʰɬpʰɬːskʷʰt͡sʼ]. Man kan høre dette
og andre ord på bella coola udtalt på
denne adresse:
en.wiktionary.org/wiki/
Category:Bella_Coola_terms_with_IPA_
pronunciation.

Som det kan ses (og høres), indeholder eksemplet temmelig mange konsonanter og ikke en eneste vokal. Men
okay, den evne til at klumpe konsonanter sammen uden at sætte vokaler ind
har bella coola så også opnået stor berømmelse for blandt sprogforskere
verden over. Selv om bella coola er
højst bevaringsværdigt, ser det sort ud.
Ifølge Wikipedia er der under ti personer tilbage der taler sproget flydende.
Thomas Olander,
ph.d., dr.phil., lektor i Indoeuropæisk,
Institut for Nordiske Studier og
Sprogvidenskab, Københavns Universitet

[xɬpʼχʷɬtʰɬpʰɬːskʷʰt͡sʼ]

